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Zuiderzeestraatweg 53-55 (vervolg)
Historie en ligging
Grote, vrijstaande villa, gebouwd als dokterswoning. In het pand is nu een spaarbank gevestigd.
De villa werd in 1906 gebouwd. Links naast de voordeur is een gedenksteen geplaatst met de
tekst: 'De eerste steen gelegd op 29 Sept. 1906 door Mr. E. Landskroon Schouten'. Tegen de
achterzijde werd in een later stadium een woning gebouwd. Op het erf staat nog een koetshuis,
gedekt met kruispannen.
Plattegrond en opstand
De villa is gebouwd op een onregelmatige plattegrond en bestaat uit één c.q. twee bouwlagen en
een zolderverdieping. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Roze en witte kalkzandsteen is
verwerkt in de ontlastingsbogen. De rondomlopende horizontale banden zijn gecementeerd. Het
metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Rondom loopt een gepleisterde, grijsgeschilderde plint.
Het linkerdeel van de villa heeft een zadeldak, gedekt met gesmoorde kruispannen. Het afgeknotte
schilddak van het rechterdeel is eveneens met gesmoorde kruispannen gedekt.
Voorgevel
De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld en verticaal geleed in twee traveeën, elk drie
vensterassen breed. De linkertravee bestaat uit twee bouwlagen en een zolderverdieping en heeft
een topgevel. Deze travee is over beide verdiepingen trapeziumvormig uitgebouwd. In het meest
naar voren springende gevelvlak is op de begane grond een ongedeeld schuifvenster geplaatst.
Daarboven, op de verdieping, opent een dubbele deur met ongedeeld glaspaneel en bovenlicht
naar een balkon met een fraai smeedijzeren hekwerk. Het balkon rust op sierlijk gesneden
schoren. Ter weerszijden, in de schuin geplaatste gevelvlakken bevindt zich een smal ongedeeld
schuifvenster. In de geveltop is een spitsboogvormige venster geplaatst. Het dak heeft aan de
voorzijde een overstek, voorzien van houtsnijwerk (sierspant) en bekroond door een
geveltopornament.
De rechtertravee bestaat uit één bouwlaag en een zolderverdieping. Deze travee bevat geheel links
de entree: een deur met een ongedeeld bovenlicht is teruggelegen geplaatst in een portiek dat aan
de bovenzijde wordt afgesloten met een segmentboog. Rechts daarvan twee ongedeelde schuifvensters. Het gevelvlak van deze travee wordt afgesloten met een geprofileerde gootlijst. Deuren
en vensters zijn geplaatst onder een segmentboogvormige ontlastingsboog met een bewerkte sluitsteen. Een gecementeerde horizontale band verbindt de ontlastingsbogen, als ook de wisseldorpels
van de vensters. Decoratieve muurankers sieren het gevelvlak.
Rechterzijgevel
De rechterzijgevel heeft geheel links een ongedeeld schuifvenster, overeenkomstig de vensters in
de voorgevel. Voorts openslaande deuren met een ongedeeld bovenlicht en een nietoorspronkelijke erker. Het gevelvlak wordt beëindigd met een geprofileerde gootlijst, die wordt
doorbroken met een Vlaamse gevel, waarin twee T-vormig ingedeelde schuifvensters zijn
geplaatst. In het zijgevelvlak van de aan de achterzijde gebouwde woning bevinden zich twee
deuren, drie vensters en een dakkapel.
Achtergevel
Tegen de achtergevel werd in een later stadium een woning gebouwd, met een plat dak.
Linkerzijgevel
De linkerzijgevel heeft twee T-vormig ingedeelde schuifvensters. Eén venster wordt afgedekt met
luiken. In het gevelvlak van de aan de achterzijde gebouwde woning zijn twee grote, samengestelde vensters geplaatst met zij- en bovenlichten.
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Reden van plaatsing
De villa werd in 1906 gebouwd als dokterswoning. Op de later aan de achterzijde aangebouwde
woning na is het pand gaaf bewaard gebleven. Het pand met bijbehorend (onderste deel in steen
uitgevoerde) koetshuis is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als een representatief voorbeeld van een grote, vrijstaande villa uit het begin van deze eeuw, waarvan het oorspronkelijke karakter goed bewaard is gebleven in de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de
detaillering. Villa's van rond de eeuwwisseling zijn zeer zeldzaam in Oldebroek.
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